
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL      ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE      MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO/Ã                                                  PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – GARARU (DRE 07)
MUNICÍPIOS: GARARU/SE, PORTO DA FOLHA/SE, ITABI/SE e NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE

“debates e compromissos”

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Sergipe, pelo
Procurador da República Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida e pelo Promotor de
Justiça Alexandre Sampaio Santana, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, no âmbito
do Inquérito Civil nº 1.35.000.000053/2018-97, instaurado com a finalidade de garantir o cumprimento
dos objetivos do Projeto  “Ministério Público pela Educação” (MPEduc) em todos os municípios
sergipanos, consolidam, na presente  ata específica,  os principais registros da Audiência Pública
realizada no dia 22/10/2018, das 8 às 12 horas, no Fórum João Paulo II, Praça Rio Branco, Centro,
localizado na cidade de Gararu/SE.

O objetivo principal da audiência pública foi o de fazer com que os gestores municipais e
o gestor estadual prestassem contas sobre o que fizeram, estão fazendo e ainda pretendem fazer como
cumprimento do pacto pela educação sergipana (firmado com os Ministérios Públicos), bem como ouvir
a comunidade escolar e a população em geral a respeito da situação da educação pública. A pactuação,
firmada no final de 2015 e início de 2016, teve a adesão de todos municípios e do Estado de Sergipe.
Eles se comprometeram a adotar medidas efetivas para assegurar educação de qualidade aos
alunos e alunas da rede pública, abordando os oito aspectos do Projeto MPEduc: estrutura física,
pedagógico,  inclusão,  alimentação  escolar,  transporte  escolar,  programas  do  governo  federal  e
funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise de prestação de contas de
verbas direcionadas para a educação.

A audiência pública transcorreu da seguinte forma:

I - Abertura Oficial, na data, horário e local referidos, sob a coordenação do Ministério
Público Federal e do Ministério Público do Estado de Sergipe;

II - Manifestação das secretarias municipais e também da secretaria estadual de educação
para prestar contas do que realizaram para cumprir o “pacto pela educação sergipana” firmado com
ambos os Ministérios Públicos (MPF e MP/SE);

III -  Manifestação da comunidade escolar  (alunos/alunas,  pais/mães ou responsáveis,
professores/professoras) e demais cidadãos e cidadãs; o tempo de cada fala foi obtido, na ocasião, após a
verificação do número de inscrições e deliberação conjunta entre os presentes;

IV -  Encerramento dos trabalhos com a avaliação geral  das contribuições obtidas na
audiência pública e encaminhamentos finais.

V - A presença na audiência pública foi garantida mediante comparecimento e por
ordem de chegada, de acordo com a capacidade física do local;

VI -  A audiência  pública foi  gravada em áudio (contendo as falas presentes) e  está à
disposição dos interessados que podem solicitá-la diretamente ao MPF ou ao MP/SE.

MI
NI
ST
ÉRIO PÚBLIC

O

Audiência Pública nº 012
Data: 22 / 10 / 2018
Horário: 08h às 12h



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL      ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE      MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO/Ã                                                  PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

 

COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

Uma vez efetuada a prestação de contas, pelo gestor estadual e pelos gestores municipais,
a respeito do  que fizeram, estão fazendo e ainda pretendem fazer como cumprimento do pacto pela
educação sergipana (firmado com os Ministérios Públicos), bem como diante dos relatos apresentados
pelos presentes (ou em outras oportunidades ao MPF e MP/SE), os entes públicos assumem, em caráter
complementar e definitivo, os seguintes compromissos adicionais e específicos:

Estado de Sergipe – Secretaria de Estado da Educação
O  Estado  de  Sergipe  apresentou  relato  (documento  anexo),  na  audiência  pública,  sobre  suas  realizações
englobando  os  oito  aspectos  do  MPEduc  (Ministério  Público  pela  Educação)  e  de  modo  a  assegurar  o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As  informações
prestadas  serão  verificadas  e  monitoradas  pelo  Ministério  Público  local.  Cabe  destacar,  quanto  ao  relatado:
apresentados os  dados relativos às escolas da rede estadual  de toda a região objeto desta audiência  pública,
totalizando 14 escolas  estaduais,  com 3.875 matrículas  (detalhamento em anexo);  a)  estrutura  física:  quadro
apresentado, escola por escola, contendo explicativo quanto a reformas realizadas e obras de pequena monta,
bem como quanto às atuais carências existentes; informações, também, quanto à existência de laboratórios de
informática, salas de AEE, bibliotecas, acessibilidade e quadras poliesportivas; detalhe para a necessidade comum
de todas as escolas de adaptação da rede elétrica para a implantação de novos equipamentos, como, por exemplo,
condicionadores de ar; b) alimentação escolar: cardápio elaborado por nutricionista e fornecido regularmente aos
alunos  da  rede  estadual  (quadro  apresentando  o  detalhamento  escola  por  escola);   c) transporte  escolar:
funcionando regularmente, em regra, para todos os alunos da rede escolar, via convênio ou contrato (quadro
demonstrativo anexo, inclusive especificando adversidades como as condições climáticas; dificuldade frequente
quanto à Escola Nelson Resende, em Gararu-SE); d) aspectos pedagógicos: visitas às escolas para dar apoio nas
questões pedagógicas; formação de professores para subsidiar e aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem;
projetos  pedagógicos  diversos;  mostra  literária,  feira  cultural,  palestras  motivacionais  de  ex-alunos  da  rede
pública; feira de ciências, literatura de cordel (programas e ações listadas em anexo), inclusive nas escolas indígena
e quilombola; resultados do IDEB 2017 (quadro anexo), revelando alguns avanços, mas também a existência de
escolas estaduais com alguns retrocessos; há todo um trabalho de atenção especial, acompanhamento e medidas
para que as metas sejam alcançadas; listada a necessidade de professores nas escolas da rede estadual no âmbito
da DRE07 (anexo); e) programas do governo federal: a DRE07 acompanha a execução; f) inclusão: atendimento
especializado  em  várias  escolas  da  rede  estadual  (anexo);  todas  as  escolas  têm  um  plano  de  ação  para
acompanhamento contínuo;
-  Relato  apresentado  por  Gilzete  Dioniza  de  Matos  (Diretora  Regional  da  Diretoria  Regional  de
Educação 07 – Secretaria Estadual de Educação de Sergipe - SEED-SE).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA
O ente estadual, reafirmando o compromisso assumido no “Pacto pela Educação Sergipana”, igualmente se
compromete  a  adotar  novas  providências  que  se  mostrem  necessárias,  escola  por  escola,  sob  os  oito
aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte
dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e com definição de prazo e
fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada escola, em evento com a
presença de alunos, pais e professores.

GILZETE DIONIZA DE MATOS
Diretora da Diretoria Regional de Educação 07 – Secretaria Estadual de Educação
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Município de Gararu/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado: são 144 professores efetivos e 32 contratados; matrícula de 1.796 alunos em 19
unidades  de  ensino;  criou-se,  logo  no  princípio  da  gestão  atual,  um  inventário  institucional  para
diagnosticar a situação de cada escola da municipalidade;  implantação da Comissão Permanente de
Gestão; criação de metas, com discussão da proposta pedagógica e do desempenho (no final do ano
letivo);  parceria  com o Governo do Estado;  a)  estrutura física:  planejamento de melhorias diversas
(reformas, ampliações e aquisições de materiais) objeto de planejamento e reivindicação no âmbito do
PAR,  via  SIMEC;  em  execução  a  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  e  de  um  creche;  b)
pedagógico: criação da sala de atendimento psicopedagógico; dificuldades para pagar o piso atual aos
professores, mas em discussão; semana pedagógica tratando de temas diversos (detalhamento anexo);
realização da caravana do conhecimento; formação de professores; “aluno nota 10” etc; c) alimentação
escolar: cardápio elaborado por nutricionista; fornecida regularmente, na medida do possível, a todos os
alunos da rede escolar; formação para merendeiras; d) transporte escolar: frota atendendo regularmente
a todos na medida do possível, aos alunos da rede escolar (detalhamento no anexo); dificuldades em
virtude da frota atual, inclusive não há veículo reserva e pela extensão da municipalidade as quebras são
frequentes;  e) programas do governo federal: acesso a programas federais como PDDE, PAR, dentre
outros;  f)  Conselho de Alimentação Escolar  e  CACS-FUNDEB: regulamentação dos  conselhos  de
controle social, os quais não estavam funcionando  adequadamente; criação da sala dos conselhos; o
CACS-FUNDEB e o CAE estão em regular funcionamento, com reuniões e visitas periódicas e acesso
à documentação da educação;
- Relato apresentado por Jamisson Luiz Barros Santos (Secretário Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES
- quanto à Escola Municipal do Povoado Lagoa RosA, visitada pelo MPEduc, em 2015: a obra estava
paralisada; ocorreram avanços e a quadra poliesportiva está quase coberta; igual situação na creche local
(na sede), conforme ressaltado na apresentação da Semed;

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA
O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

JAMISSON LUIZ BARROS SANTOS
Secretário Municipal de Educação – Gararu/SE
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Município de Porto da Folha/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a) estrutura física: são 22 escolas e 1 creche na rede escolar municipal; 03 delas
necessitam de reforma ou ampliação e outras 05 passaram por reformas nos últimos 05 anos; as demais
escolas  têm  boa  estrutura,  necessitando  de  manutenção  periódica  (detalhamento  em  anexo);  b)
pedagógico;  formação  de  professores  e  realização  de  atividades  pedagógicas; c) inclusão:  todas  as
unidades escolares estão adaptadas, têm acessibilidade; os alunos especiais frequentam as salas regulares,
as  quais  contam com um monitor  de  apoio;  e  ainda,  participam de atividades  na sala  de  recursos
multifuncionais  em  escola  da  rede  estadual;  d)  alimentação  escolar:  cardápio  elaborado  por
nutricionista, com vistorias regulares; teste de aceitabilidade; curso de manipulação de alimentos com as
merendeiras;  projetos  de  educação  alimentar  com  o  coletivo  escolar;  realização  de  diagnóstico
nutricional  dos  alunos  (em  parceria  com  a  secretaria  municipal  de  saúde);  e) transporte  escolar:
atendendo  aos  alunos  de  toda  rede  municipal,  com  veículos  próprios  e  locados;  f) Conselho  de
Alimentação Escolar e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente,  com reuniões e
fiscalizações  periódicas e  acesso aos  documentos relacionados às  ações  e  serviços de  educação;  g)
programas do governo federal: acesso a programas federais como PDDE, PAR, Novo Mais Educação,
Mais Alfabetização, dentre outros;
- Relato apresentado por Cléia Campos da Silva (Secretária Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES
- relato de mãe de aluno: quanto à Escola Municipal Bonifácio Lima, enfatizando que não conseguiu
estudar por ter casado cedo, mas agradece muito aos gestores e à direção da escola pela oportunidade e
por tudo que se faz por seus filhos e por todos os alunos; A direção da escola salientou a importância
da presença e da participação dos pais na escola;

 
COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

CLÉIA CAMPOS DA SILVA
Secretária Municipal de Educação – Porto da Folha/SE
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Município de Itabi/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto  ao  relatado:  a)  estrutura  física:  realizadas  melhorias  diversas,  mobiliários,  climatização
(detalhamento anexo); b) pedagógico: professores concursados; formação de professores, inclusive em
gestão (já como preparativo para a futura implementação da gestão democrática); registro de frequência
dos alunos, com acionamento da família e do Conselho Tutelar caso necessário; projeto pedagógico em
todas  as  escolas;  implantação  dos  conselhos  escolares;  ressaltou-se  a  importância  do  Conselho
Municipal  da  Educação;  c) inclusão:  lema  “todos  juntos  pela  educação  inclusiva”;  d)  alimentação
escolar:  fornecida regularmente aos alunos da rede municipal;  cardápio elaborado por nutricionista,
visitas periódicas e formação com as merendeiras; e) transporte escolar: frota atendendo aos alunos de
toda a rede municipal, sendo que cada veículo tem um acompanhante; f) programas do governo federal:
acesso a programas federais como PDDE, Novo Mais Educação,  PNAIC, PNLD, PAR, dentre outros;
g) Conselho de Alimentação Escolar e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente,
com reuniões e fiscalizações periódicas e acesso aos documentos relacionados às ações e serviços da
educação; hoje, o Plano Municipal de Educação é referência para a municipalidade, cujas metas são
acompanhadas  pela  Semed  e  pelo  Fórum Municipal  de  Educação,  que  realiza  reuniões  ordinárias
bimestrais;
- Relato apresentado por Luiz Sérgio Gomes de Sá (Técnico Pedagógico da Semed).

RELATOS COMPLEMENTARES
- relato de professora (Escola Municipal Maria Menezes): ressaltou que a municipalidade honra o piso
salarial  dos professores,  apesar de todas as  dificuldades enfrentadas;  parabenizou aos professores e
professoras pelo IDEB alcançado; segue o sonho de todos por estruturas físicas melhores nas escolas, e
por uma unidade escolar maior em razão da demanda de novos alunos;
- quanto à Escola Municipal Conde Sobral, visitada pelo MPEduc em 2015: parte está na estrutura
antiga, que passou por reparos e melhorias, e parte em uma escola que era da rede estadual (cessão do
Estado de Sergipe à municipalidade). A Semed informou que seria importante a construção de uma
nova escola no município, mas não dispõe de terreno e, por isso, não consegue obter recursos do PAR.
Os Ministérios Públicos registram a necessidade de verificar as condições atuais, com vistas a avaliar se a
união de ambos os prédios atende adequadamente às necessidades dos alunos;

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA
O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

NAEDIA VIEIRA MATOS
Secretária Municipal de Educação – Itabi/SE
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Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local. Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a) estrutura física: realização de reformas, climatização, aquisição de utensílios,
equipamentos, kits de cozinha, kits tecnológicos etc nas escolas da rede municipal (detalhamento em
anexo);  b) pedagógico: formação continuada de professores; 60 professores na rede municipal;  c)
alimentação escolar:  fornecida regularmente aos alunos da rede municipal;  cardápio elaborado por
nutricionista, visitas periódicas; alimentos da agricultura familiar (30%), alimentos típicos são servidos
nas festividades juninas; formação das merendeiras; d) transporte escolar: frota atendendo aos alunos
de toda rede municipal; veículos vistoriados;  e) programas do governo federal: acesso a programas
federais como PDDE, Novo Mais Educação, PNAIC, PNLD, Escola da Terra, PAR, dentre outros; f)
Conselho de Alimentação Escolar e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente, com
reuniões  e  fiscalizações  periódicas  e  acesso  aos  documentos  relacionados  às  ações  e  serviços  de
educação;
- Relato apresentado por José Roberto Santos Menezes (Secretário Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES
- quanto à Escola Estadual Eulina Batista de Melo, visitada pelo MPEduc, em 2015: foram realizados
alguns reparos (telhado, por exemplo), mas não ocorreu a reforma necessária (a equipe de engenharia
da SEED já realizou visita técnica no local); 
-  quanto  à  Escola  Estadual  Almirante  Tamandaré,  visitada  pelo  MPEduc,  em 2015:  foi  realizada
pequena reforma, mas algumas problemáticas persistem, inclusive a insuficiência da rede elétrica que,
como ressaltado pela DRE07, é uma dificuldade das escolas da rede estadual na região;

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

JOSÉ ROBERTO SANTOS MENEZES
Secretário Municipal de Educação – Nossa Senhora de Lourdes/SE
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Por  fim,  estando  todos  justos  e  acordados,  finaliza-se  a  presente  audiência  pública,
registrando-se, ainda, que os Ministérios Públicos (federal e estadual) estão de portas abertas e solicitam
que os gestores públicos lhes encaminhem eventuais dificuldades cuja atuação do MPF ou do MP-SE
possam auxiliar com medidas a bem da educação pública sergipana.

Gararu-SE, aos 22 dias de outubro de 2018.

ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA
Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional/Educação (MP/SE)

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã Substituto (MPF/SE)
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